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Rólunk 

 A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. által működtetett Paksi Kistérségi 
Televíziót 30 éve alapította Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű. A 
jelenleg 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő médium sugárzó jele 20 
kilométeres körzetben fogható. A Tarr Kft. kínálatában 24 órás adása Pakson és a 
kistérség 14 településén látható, illetve a Magyar Telekom Nyrt. IPTV rendszerén is 
elérhető.

A televízió 24 órás adásidejéből 16 és fél órában képújság jelentkezik, melyre 
azonnal felkerülnek a tájékoztató anyagok, felhívások, reklámok. Napi hét és fél 
órában saját gyártású műsorok láthatók a képernyőn. A napi friss híradóban Paks és 
a kistérség eseményeiről informálódhatnak a televíziónézők, a tematikus 
magazinműsorok a közélet, az energetika, a sport, a vallás, a kultúra, és az életmód 
területén zajló aktualitásokról tájékoztatnak.  

A Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. égisze alatt működik az ugyancsak 30 éve 
alapított Paksi Hírnök szerkesztősége. Az ingyenes önkormányzati újság kéthetente 
4550 példányban kerül ki a nyomdából, így minden paksi háztartásba eljuthatnak a 
lapban közölt tudósításokon keresztül a város hírei.  

 A televízió műsorai, adása és a Paksi Hírnök lapszámai, tudósításai a paksi városi 
arculatnak megfelelően kialakított weboldalunkon, a www.telepaks.net oldalon 
online is láthatók, visszakereshetők. A TelePaks valamennyi saját gyártású 
tudósítása és műsora felkerűl a legnagyobb közösségi oldalra, a Facebook-ra, 
valamint a www.youtube.com internetes oldalra is.  



TelePaks Televízió 

 Képújság 

KÖZÜLETI HIRDETÉSI ÁRAK

A megjelenés ideje Nettó ár Bruttó ár

1 nap 900 Ft 1.145  Ft

1 hét 4.200 Ft 5.335 Ft

2 hét 7.600 Ft 9.650 Ft

1 hónap 12.800 Ft 16.255 Ft

4 hónap 50.000 Ft 63.500 Ft

7 hónap 85.000 Ft 107.950 Ft

1 év 112.500 Ft 142.875 Ft

LAKOSSÁGI  HIRDETÉSI ÁRAK

A megjelenés ideje Nettó ár Bruttó ár

1 nap 400 Ft 510 Ft

1 hét 1.300 Ft 1.650 Ft

2 hét 2.400 Ft 3.050 Ft

1 hónap 3.800 Ft 4.825 Ft



Reklámfilm, reklámriport készítése és sugárzása

Reklám�lmek készítése (5-55mp) Hozott
nettó/mp

Hozott
bruttó/mp

Saját ké.
nettó/mp

Saját ké.
bruttó/mp

Készítés: egyéni megállapodás szerint

Sugárzás Híradó előtt 170 Ft 215 Ft 90 Ft 115 Ft

Reklámriportok készítése
(1-3 percig)

Hozott
nettó/perc

Hozott
bruttó/perc

Saját ké.
nettó/perc

Saját ké.
bruttó/perc

Készítés alapár 1 perc: 15.000 Ft

2 perc: 19.000 Ft

3 perc: 25.000 Ft

19.050 Ft

24.130 Ft

31.750 Ft

Sugárzás 1.700 Ft 2.160 Ft 1.000 Ft 1.270 Ft

Referencia �lm készítése egyedi megállapodás szerint

Sugárzási engedmények  % 10-20
alkalom

21-30
alkalom

31-60
alkalom

éves

10 15 20 30



Paksi Hírnök 

 Reklám

 1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa

 1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa

 1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa

 1/2 oldal (188×128 mm) – 40.000 Ft + áfa

 1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa

 1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa

 1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa

 1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa



Pólya Judit hamar megtanulta, hogy csak munkával lehet értéket teremteni, ered-

ményeket elérni. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
9. oldal

Önkormányzati választások
2. oldal

Fotó: Babai István

Paksi Hírnök
XXVIII. évf. 20. szám 2019. október 25.ALAPÍTVA 1989-BEN



1/8 oldal 
(92×62 mm)

11.000 Ft + áfa 1/4 oldal 
(92×128 mm)
20.000 Ft + áfa

1/16 oldal 
(44×62 mm)
5.500 Ft + áfa

1/32 oldal 
(44×29 mm)
2.500 Ft + áfa

1/2 oldal 
(188×128 mm)
40.000 Ft + áfa



TELEPAKS.NET

 Reklám

• Címlap fejléc (728×90 px méret, a címlapon legfelül, a logó
mellett) – 3.500 Ft/nap + áfa

• Címlap belső (728×90 px méret, a címlapon
két rovat között) – 3.000 Ft/nap + áfa

• Címlap belső extra (728×180 px méret, a címlapon

két rovat között) – 5.000 Ft/nap + áfa

• Giant (728×728 px méret, a címlapon
két rovat között) – 8.000 Ft/nap + áfa

• Címlap oldal (300×300 px méret, a címlapon
két rovat között) – 4.000 Ft/nap + áfa

• Címlap oldal (300×600 px méret, a címlapon
két rovat között) – 7.000 Ft/nap + áfa

Gyártás: a komplexitástól függően 2.000–20.000 Ft + áfa 
Kedvezmények: 30 naptól: 10%, 60 naptól: 20%, éves: 30%
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Játszótérfejlesztés bölcsődében, 
óvodában 
�2020-01-15 &pakU'l"nol: 

APaksi8 óbitaBölcs6deésaPaksiNapsugtiróvoda 
dunaköml6ditagóvodájauctvartirakerültegy-egyúj 
�1sz6Mz ik6 ajAm61érfelújMsiés-bóvitésimunkálatok 
keretében ... 

Egyeztettek a Város napja 
programról 
01'020-01-1( 

Kondipark épült a S ■ lakótelepen 
0Z020,0H4 

Lelátót adományozott a paksi 
önkormányzat Visknek 
02020-01-1• 

Egyeztetésre hívják a Város 
napja program 
közreműködőit 

i;_ __ _. Cl 2020-01-10 

2. m::!Ks TELEPAKS.NET

Az elmúlt év értékelése és a jövő is 
téma volt a TEIT ülésén 

A Társadalmi EllcnórzO. I nformációs és Telepíilésfejlemési 
nrsultis hagyomány osan az MVM Paksi Atomerőmű Zn 
bala1 onfured;rekretlci6sközpon1jában1artottinformális 
ülésével indította ,n �t- A tal:,lkozón a paksi at omerőmű 
eredménye irOlésa Paksll.beruházáshoz kapcsolódó 
térségfejlesztésiprogramr61kaptaktájékoztatást a 
tagtelepülésekvczetOi.Az iselhangz ott.hogy aTEIT kész a 
kömyczetigényc iésakorki hivása i általtámasztott 
követelményekre reagálva a megújulásra ... 

Atomerőművek termelték a 
tiszta energia harmadilt 
2019-ben 

Közel kétmilliárd forint 
támogatást kap Szekszárd 

Összefoglaló a paksi 
atomerőmű teljesítményéről 

Folyamatos a munka a Paks 
II. projektben 

3. ,,1 TELEPAKS.NET
TELEPAKS 

MÉDIACENTRUM 

Lezárult a katolikus óvoda műszaki 
átadása 
Cl 2020-01-15 &paks,n�nok 

Elkészúlta munkálat okkala kMtelező.amüszakiátadása 
napokban lezárult.igyacsop ortszobákután birtokba 
vche t i k a g yerekek ésaz ottd olgozókaz összestöbbi 
helységet isaK alkutta iSzentTeréz tagóvodában ... 

Állást hirdetett a Mezőföldvíz 
Kft. 

Tízezernél is többen 6 
látogattak el a városi 
múzeumba tavaly ■ 
02020-01-10 

Véradás lesz Pakson 

Már otthon van az új év első 
kisbabája 
02020,01-06 
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4. TELEPAKS

MÉDIACENTRUM 

TELEPAKS.NET 
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Kemény, harcos meccsen 
győzött az ASE 
0?020-01-0l 

� Kialakult a teljes szakmaistáb 
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2020-01-01 

-

ro,4 2019-� - pe3t0Me 2. 
O2020-01-1s &Je 

ÜA11H MCCM4,0AH.lTCM.l.OAHOC o6blTl1C-H.lW 
n op,,<OA••oponoMy�llOMecrapor o r oAa. 
8()(nOt1b3}'II00A06Hbl(!(T,lTbl1nepooro 
HOMepa r opoACKO>lra3eTbl«naKwHXHpHéu 
(na KWCK11oleecrHl1K)l1nepllblKMHBapcKl1K 
nepeAa„1enea11AeHHM•leMnaKw•.Cyrb 
eropoolnonoe11H1o1npownor o r oA<1naKwa. 
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YflH'<H oenpa3AHOBaHl1e 
HoeororOA,1 
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Ülésezett a Humánpolitikai 
Bizottság 
O2020-01-1s .,,*paks 

A héten elkezdtékazelOkészületimunkát a 
január23- i képv ise10-testületiülésreaz 
önk ormányzat szakbi zottságai.Másodikként a 
Humánpolitikai b i z ottság tanácskoz ott.A 
grémiumla&iaid öntöttekaZ019-es 
költségvetés módosításáról ésazAtmeneti 
költségvetésröl is. 

------�összefogással akóbor 
kutyAkért 
O2020-01-lS 

paks.plusz-Juhászluca 
fotókiállítása 
O201g.11-os 

1.

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

Címlap fejléc 
(728×90 px méret, a címlapon legfelül, 

a logó mellett)  3.500 Ft/nap + áfa

Címlap belső 
(728×90 px méret, a címlapon

két rovat között) 3.000 Ft/nap + áfa

Címlap belső extra 
(728×180 px méret, a címlapon

két rovat között)   5.000 Ft/nap + áfa

Giant 
(728×728 px méret, a címlapon

két rovat között)  8.000 Ft/nap + áfa

Címlap oldal 
(300×300 px méret, a címlapon két rovat 

között)  4.000 Ft/nap + áfa

Címlap oldal 
(300×600 px méret, a címlaponkét rovat 

között) 7.000 Ft/nap + áfa



Elérhetőségeink

TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft.

7030 Dózsa Gy. út 51-53. 

 TelePaks Televízió 

telefon: 75/830-380 

e-mail: paksitv@paks.hu

 Paksi Hírnök 

e-mail: paksihirnok@gmail.com

A hirdetésekkel kapcsolatban bővebb információ:

Schell-Horváth Katalin: 70/45-89-809
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